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Ва ўсе часы існавалі самыя розныя спосабы пра-
веркі ведаў і ўменняў і ацэнкі дзейнасці наву-
чэнца. З часам змяняліся формы, метады ацэ-

ньвання і выстаўлення адзнак. Дзесяцігоддзямі ў 
навучальных установах ацэньванне з’яўляецца прэра-
гатывай настаўніка. Па даных некаторых даследаван-
няў, толькі каля 50% адзнак, выстаўленых настаўнікам, 
супадаюць з адзнакай, на якую сябе ацэньвае сам ву-
чань. Прычынамі неаб’ектыўнасці з’яўляецца педага-
гічны суб’ектывізм і недастатковая распрацаванасць 
крытэрыяў ацэньвання.

У прынятай сёння сістэме ацэньвання крытэрыі не-
канкрэтныя. Напрыклад, “узнаўленне часткі праграм-
нага вучэбнага матэрыялу па памяці” прадугледжвае 
выстаўленне адзнакі “тры” па фізіцы, а “ўзнаўленне 
большай часткі праграмнага вучэбнага матэрыялу па 
памяці” — “чатыры”. Крытэрыі ацэнкі нярэдка дапус-
каюць розную трактоўку настаўнікам і навучэнцам, калі 
адсутнічае дэталізацыя выніку.

Мы нярэдка трапляем у сітуацыю, калі вучні за даюць 
пытанне “Што трэба вучыць, чаму ў мяне такая адзнака?”. 
Бацькі пытаюцца: “Што трэба правяраць, чым дапамагчы 
дзіцяці?” Усе гэтыя пытанні дапаможа зняць крытэрыяль-
нае ацэньванне на ўроку. Яно з’яўляецца альтэрнатывай 
традыцыйнаму ацэньванню і грунтуецца на крытэрыяль-
ным падыходзе, калі мы ацэньваем ступень набліжэння 
канкрэтнага вучня да чаканых вынікаў навучання.

З акцэнтам на

насці вучня. Гослінг і Мун (Gosling and Moon, 2001) 
даюць наступныя рэкамендацыі для апісання вы-
нікаў навучання: “Апісвайце вынікі навучання про-
ста. Для кожнага выніку выкарыстоўвайце толькі 
адзін сказ з адным дзеясловам. Пазбягайце не-
патрэбнага прафесійнага жаргону. Пры неабход-
насці выкарыстоўвайце больш як адзін сказ для 
большай зразумеласці”.

Дзеясловы “ведаць”, “разумець” цяжка пад-
даюцца вымярэнню, іх трэба замяняць дзеяс-
ловамі “вызначыць”, “прадэманстраваць”, “ра-
шыць” і г.д. У гэтым выпадку на ўзбраенне можна 
ўзяць таксаномію Блума. Нягледзячы на крытыку 
таксаноміі, усё ж адзначу, што яна адпавядае пат-
рабаванням іерархічнасці і аперацыйнасці, якія 
прад’яўляюцца да крытэрыяў. І яе зручна прывя-
заць да дзесяцібальнай сістэмы ацэнкі вучэбных 
дасягненняў навучэнцаў.

У сваёй практыцы пры напісанні крытэрыяў я 
выкарыстоўваю два падыходы: праз наяўнасць 
якасных і колькасных параметраў або праз тыпо-
выя памылкі навучэнцаў.

Першы падыход пададзены ў табліцы. Тут 
прыведзены прыклады рэалізацыі гэтай пасля-
доўнасці пры фармуляванні крытэрыяў да выхад-
нога кантролю.

Мэта Крытэрый Індыкатар 
выканання

Заданне выхад-
нога кантролю

Будуць да-
ваць азна-
чэнне 
шчыльнасці

Веданне 
азначэння

Уставяць тры 
прапушчаныя 
словы

Уставіць прапуш-
чаныя словы ў 
азначэнне (з “бе-
лымі плямамі”)

Будуць па-
раўноўваць 
шчыльнасці 
рэчываў

Уменне ка-
рыстацца 
даведачным 
матэрыялам 
і ўменне па-
раўноўваць

Зной дуць 
значэнні 
шчыльнасці ў 
табліцы, выка-
наюць параў-
нанне дзвюх 
велічынь

Параўнайце 
шчыльнасць чы-
гуну і мармуру

Вало даюць 
уменнем па-
раўнання 
мас цел ад-
нолькавага 
аб’ёму

Уменне 
пераўтва-
раць форму-
лу, пераво-
дзіць адзінкі 
вымярэння і 
рабіць лагіч-
ны вывад

Выка наюць 
параўнанне 
мас

Параўнайце 
масы двух цел 
роўнага аб’ёму, 
калі іх шчыль-
насці адпаведна 
роўныя 800кг/м3 
і 0,93  г/см3.

Другі падыход рацыянальна прымяняць пры фар-
міраванні ў навучэнцаў складанага навыку. Яго мож-
на разглядаць як памятку вучню. Я гэты падыход назы-
ваю “праз спатыкашкі”. Перад напісаннем крытэрыяў 
трэба падумаць, дзе вучань можа спатыкнуцца, што 
прывя дзе да няправільнага выканання задання. Так, 
пры фарміраванні навыку пабудовы графіка шляху пры 
раўнамерным руху ў 7 класе я прапаную ацаніць задан-
не на пабудову графіка па наступных крытэрыях:

правільна запісана ўраўненне руху (2 балы);
правільна абазначаны восі каардынат (2 балы);
правільна пабудаваны графік залежнасці шляху ад 

часу (5 балаў);
выбраны аптымальны маштаб (1 бал).
Чым больш канкрэтна атрымаецца апісаць якас ць 

прадукту, які павінен атрымацца ў канцы ўрока, тым 
больш аб’ектыўнай будзе самаацэнка і яе вынік.

Напрыклад, з двух крытэрыяў “навучэнцы знахо дзяць 
у тэксце па гісторыі памылкі, звязаныя з няправільны-
мі ўяўленнямі пра гістарычныя рэаліі” і “навучэнцы пад-
крэсляць у тэксце па гісторыі 5 памылак, звязаных з 
няправільнымі ўяўленнямі пра гістарычныя рэаліі” кан-
крэтным і дыягнастычным з’яўляецца другі крытэрый. 
Размытая фармулёўка і індыкатар, які цяжка вымяра-
ецца, у крытэрыі “валодае аналітычным мысленнем”. 
Але можна перафразаваць: “аналізуе эксперыменталь-
ныя даныя, знаходзіць прычыну і вынік” — простая фар-
мулёўка і індыкатар, які вымяраецца.

Настаўнік можа ацаніць якасць напісання крытэ-
рыяў, калі адкажа на наступныя пытанні:

1. Ці засяродзіўся я на выніку навучання або працэ-
се? Ці адпавядаюць крытэрыі мэтам урока?

2. Ці пачынаецца напісанне крытэрыя з аднаго дзе-
яслова-дзеяння (актыўнага дзеяслова)?

3. Ці выключаны такія тэрміны, як “ведаць”, “разу-
мець”, “вучыць”, “быць знаёмым”, “быць у курсе”?

4. Ці паддаюцца вынікі навучання назіранню і вымя-
рэнню?

5. Ці можна ацаніць напісаныя пазіцыі?
6. Ці ўключаюць крытэрыі розныя ўзроўні таксано-

міі Блума (або інш.)?
7. Ці выконваюцца рэкамендацыі па колькасці кры-

тэрыяў (5—6 класы — не больш за 4; 7—11 класы — не 
больш за 6)?

8. Ці рэальна дабіцца гэтых вынікаў навучання з іс-
нуючымі рэсурсамі?

Крытэрыі можна фармуляваць для любых відаў дзей-
насці навучэнцаў, для ведавага і кампетэнтнаснага кам-
панента: для ацэнкі работы ў групе, для дамашняга за-
дання, для рашэння задачы, для лабараторнай работы, 
для эсэ, для рэферата і г.д. Важна пры фармуляванні 
крытэрыяў улічваць узровень навучанасці дзяцей, таму 
крытэрыі, распрацаваныя для аднаго класа, могуць 
адрознівацца ад крытэ рыяў для другога класа. А могуць 
быць агульныя крытэрыі для ўсіх, як, напрыклад, крытэ-
рыі адказу па апісанні з’явы. Дакладнае прадстаўленне 
крытэрыяў для вуснага адказу дазваляе пазбегнуць тлу-
мачэнняў, канфліктаў, звязаных з выстаўленнем адзна-
кі. Выйсце з гэтай сітуацыі — актыўны ўдзел навучэн-
цаў у абмеркаванні крытэрыяў (пры выкананні асобнага 
задання, такога як пераказ, сітуацыя, дыялог і г.д.). На-
стаўніку можна пайсці па такім алгарытме:

— выйсці на мэту або задачы ўрока;
— папрасіць навучэнцаў напісаць 1—2 крытэрыі 

пасля абмеркавання ў парах;

— запісаць усе крытэрыі на дошцы;
— абмеркаваць і выбраць найбольш важныя з іх;
— размясціць крытэрыі па ступені важнасці.
У выніку абмеркавання навучэнцы прымаюць на сабе 

адказнасць за сваё навучанне, аказваюцца ўцягнутымі ў 
працэс ацэньвання, разумеюць яго важнасць і неабход-
насць. Дакладныя крытэрыі дапамагаюць набыць упэў-
ненасць у правільнасці сваіх рашэнняў, убачыць праблем-
ныя месцы, не звяртаючыся па дапамогу да настаўніка.

Крытэрыі — гэта дамова паміж настаўнікам і вучнем 
наконт таго, што правярацца будзе толькі тое, што за-
яўлена ў крытэрыях.

Пасля давядзення крытэрыяў да навучэнцаў і вы-
канання імі вучэбнай задачы ідзе ацэньванне. Яно не 
заўсёды суправаджаецца выстаўленнем адзнакі. Кры-
тэрыяльнае ацэньванне (актыўная ацэнка) прадуглед-
жвае выстаўленне адзнак за праверачныя работы і 
ацэньванне прамежкавых работ. Прамежкавыя рабо-
ты (выхадны тэст, самастойная работа) правяраюцца 
згодна з заяўленымі крытэрыямі, пасля чаго даюцца 
каментарыі — што выканана добра, дзе трэба адкарэк-
ціраваць веды, каб палепшыць свой вынік; ажыццяў-
ляецца зваротная сувязь (ад настаўніка да вучня або 
ад вучня да вучня). Для гэтага можна выкарыстоўваць 
розныя знакі, якія можна прыдумаць разам з вучнямі.

Выканана правільна +

Выканана няправільна –

Вылічальная памылка +/–

Пакажыце лагічную сувязь Л

Парушана логіка разважанняў /Л

Зрабіце выснову =

Нестандартнае рашэнне !

Узровень дасягнуты, можна дасягнуць большага ☺!

Узровень дасягнуты ☺
Каментарыі ў рабоце прадугледжваюць, што можна 

адкарэкціраваць свае веды, палепшыць работу. Пасля 
наступнай праверкі можна выставіць адзнаку, бо пер-
шачарговая мэта настаўніка — веды і кампетэнцыі на-
вучэнцаў, а не адзнака ў журнале.

Пры складанні крытэрыяў па прадметах прыро-
дазнаўчага цыкла ацэньванне можна праводзіць па на-
ступных крытэрыях:

—  здольнасць разумець, як навуковыя веды пры-
мяняюцца ў жыцці, уменне выказваць свой пункт глед-
жання (рэфераты, эсэ, паведамленні);

—  здольнасць разумець і перадаваць навуковую 
інфармацыю (паняційныя дыктоўкі, тэставыя заданні на 
адпаведнасць, вусныя адказы, прэзентацыя работы);

—  здольнасць планаваць і праводзіць даследаван-
не (практычныя работы, лабараторныя работы, праекты);

—  здольнасць ацэньваць навуковую інфарма-
цыю і выкарыстоўваць яе пры вырашэнні праблемных 
пытанняў (задачы);

—  уменне эфектыўна працаваць у групе. Выканан-
не тэхнікі бяспекі падчас лабараторных і эксперымен-
тальных работ (работа ў групах, лабараторныя работы);

—  уменне выкарыстоўваць лагічныя дзеянні і ра-
біць высновы (складанне і запаўненне табліц, схем, па-
будова графікаў залежнасці).

Эксперты адкрытага ўніверсітэта Вялікабрытаніі вылучылі дзесяць існуючых 
новаўвядзенняў, якія ў найбліжэйшы год акажуць самы значны ўплыў на адукацыю ў 
свеце. Адно з іх — дынамічнае ацэньванне. Адзнакі пры такім падыходзе ставяцца за 
прагрэс вывучэння прадмета ў цэлым, а не за асобныя заданні. Вучня ацэньваюць не 
адносна класа, а адносна яго самога. Гэта павышае яго матывацыю. Інструментам для 
такога ацэньвання з’яўляюцца крытэрыі.

На мой погляд, дынамічнае, фарматыўнае 
або крытэрыяльнае ацэньванне (адпаведна 
Казахстан, Расія, міжнародны бакалаўры-
ят) і актыўная ацэнка (Беларусь) — гэта адна 
і тая ж эфектыўная сучасная альтэрнатыва 
традыцыйнай сістэме ацэньвання.

Крытэрыяльнае ацэньванне дазволіць на-
стаўніку рабіць акцэнты на поспехах вучня, 
звяртаючы ўвагу на тое, што ўжо ўдалося і над 
чым яшчэ варта папрацаваць. Настаўнік змо-
жа стварыць умовы для развіцця ацэначнай 
кампетэнцыі вучня, фарміраваць навыкі сама- 
і ўзаемаацэнкі. Працэс навучання становіцца 
празрыстым, а ацэньванне — аб’ектыўным.

Крытэрыяльнае ацэньванне дазволіць настаўніку 
рабіць акцэнты на поспехах вучня, звяртаючы ўвагу 
на тое, што ўжо ўдалося і над чым яшчэ варта папра-
цаваць. Настаўнік зможа стварыць умовы для развіц-
ця ацэначнай кампетэнцыі вучня, фарміраваць навы-
кі сама- і ўзаемаацэнкі. Працэс навучання становіцца 
празрыстым, а ацэньванне — аб’ектыўным.

Крытэрыяльнае ацэньванне заснавана на параў-
нанні вучэбных дасягненняў навучэнцаў з дакладна вы-
значанымі, загадзя вядомымі ўсім удзельнікам адука-
цыйнага працэсу крытэрыямі, якія адпавя даюць мэтам 
і зместу адукацыі, спрыяюць фарміраванню вучэбна-
пазнавальнай кампетэнцыі навучэнцаў, — аб’ектыўна 
ацаніць навучэнца можна ў тым выпадку, калі прыт-
рымлівацца дакладна вызначаных крытэрыяў. Яны 
павінны адпавядаць мэтам вучэбных заняткаў і павін-
ны быць вядомы вучням.

Пры распрацоўцы крытэрыяў неабходна:
—  вызначыць найбольш важныя вучэбныя кам-

петэнцыі, якія фарміруюцца на ўроку;
—  адказаць на пытанне “Што неабходна 

ацаніць?”;
—  сфармуляваць зразумелыя і поўныя апісанні 

крытэрыяў.
Фармулююцца крытэрыі згодна з паслядоўнасцю 

“мэта — крытэрый — індыкатар выканання”. Пад інды-
катарам выканання будзем разумець тую прымету, па 
якой вы ўбачыце, што вучань ведае, разумее, прымя-
няе, ацэньвае і г.д.

Мэта ўрока фарміруецца дыягнастычна, гэта зна-
чыць, павінна быць нацэлена на вынік вучэбнай дзей-
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Прыкладныя крытэрыі і індыкатары выканання для 
фармулявання крытэрыяў (па таксаноміі Блума) мо-
гуць выглядаць наступным чынам:

Узроўні ву-
чэбных мэт 
(крытэрый)

Канкрэтныя дзеянні навучэнцаў, якія сведчаць пра 
дасягненне гэтага ўзроўню (індыкатар выканання)

1. Веданне Узнаўляе тэрміны, канкрэтныя факты, метады і пра-
цэдуры, асноўныя паняцці, правілы і прынцыпы. На-
зывае, падкрэслівае, знаходзіць адпаведнасць

2. Разумен-
не

Тлумачыць факты, правілы, прынцыпы; пераўтва-
рае слоўны матэрыял у матэматычныя выразы; 
прыблізна апісвае будучыя наступствы, якія выніка-
юць з існуючых даных; перафармулюе, распазнае, 
разносіць па калонках, тлумачыць малюнак, тлума-
чыць сваімі словамі, параўноўвае, зазначае розні-
цу, супастаўляе, прыводзіць прыклад

3. Прымя-
ненне

Прымяняе законы, тэорыі ў канкрэтных практычных 
сітуацыях; выкарыстоўвае паняцці і прынцыпы ў но-
вых сітуацыях; інтэрпрэтуе, прымяняе, далучае, па-
казвае (прынцыпы і парадак іх работы), выконвае з 
выкананнем правіл (іграе ролю), ілюструе, паказвае 
пісьмова, упарадкоўвае, паказвае схематычна

4. Аналіз Вычляняе часткі цэлага; выяўляе ўзаемасувязі па-
між імі; вызначае прынцыпы арганізацыі цэлага; 
бачыць памылкі і хібы ў логіцы разважання; пра-
водзіць адрозненне паміж фактамі і вынікамі; ацэ-
ньвае значнасць даных; вылучае, аналізуе, раз-
дзяляе, вылічвае, эксперыментуе, будуе дыяграму, 
удзельнічае ў дэбатах, задае пытанні, рашае зада-
чу, выяўляе прычыны і вынікі, аргументуе

5. Сінтэз 
навізной

Піша сачыненне, выступленне, даклад, рэфе-
рат; прапаноўвае план правядзення эксперы-
мента або іншых дзеянняў; складае схемы за-
дачы, складае план даследавання, прапануе, 
стварае, фармулюе, збірае, падбірае, канста-
туе, вызначае заканамернасць, арганізуе

6. Ацэнка Ацэньвае логіку арганізацыі пісьмовага тэкс-
ту; ацэньвае адпаведнасць высноў прапанава-
ным даным; ацэньвае значнасць таго або іншага 
прадукту дзейнасці; можа прарэйтынгаваць, рас-
ставіць па значнасці, адбірае, выбірае, вымярае, 
аргументуе “за” і “супраць”

Тэхнікі крытэрыяльнага ацэньвання

Карткі для 
абагульнен-
ня або для пы-
танняў

Настаўнік перыядычна раздае навучэнцам карт-
кі з заданнямі, пазначанымі на абодвух баках.
1 бок: пералічыце асноўныя ідэі з пройдзенага 
матэрыялу (раздзела, тэмы) і абагульніце іх.
2 бок: вызначце, што вы яшчэ не зразумелі з 
пройдзенага матэрыялу (раздзела, тэмы) і 
сфармулюйце свае пытанні

Сігналы рукой 
/ “святлафор”

У кожнага вучня ёсць карткі трох колераў свят-
лафора. Настаўнік просіць навучэнцаў па-
казваць карткамі сігналы, якія абазначаюць 
разуменне або неразуменне матэрыялу (пад-
час тлумачэння настаўнікам нейкіх паняццяў, 
прынцыпаў, працэсу і г.д.). Папярэдне трэба 
дамовіцца з навучэнцамі пра выкарыстанне 
гэтых сігналаў:
Я разумею… і магу растлумачыць (вялікі палец 
рукі скіраваны ўверх) / зялёны колер.
Я ўсё яшчэ не разумею… (вялікі палец рукі 
скіраваны ўбок) / жоўты колер.
Я не зусім упэўнены ў… (памахаць рукой) / 
чыр воны колер.

Паглядзеўшы на сігналы, настаўнік задае пы-
танні: 
“Што вы зразумелі?”; 
“Што вам не зразумела?”
Па выніках атрыманых адказаў настаўнік ар-
ганізоўвае карэкцыйную работу

Аднамінут-
нае эсэ — гэта 
тэхніка, якая 
выкарыстоў-
ваецца на-
стаўнікам з 
мэтай прадас-
таўлення на-
вучэнцам зва-
ротнай сувязі 
аб тым, што 
яны даведалі-
ся па тэме

Для напісання аднамінутнага эсэ настаўнік 
можа задаць наступныя пытанні: 
“Што самае галоўнае ты даведаўся сёння?”;
“Якія пытанні засталіся для цябе незразуме-
лымі?”
У залежнасці ад вучэбнага асяроддзя і фарма-
ту аднамінутнае эсэ можа быць выкарыстана 
па-рознаму: падчас урока — урок разбіваецца 
на некалькі этапаў, адсочваецца паэтапнае за-
сваенне матэрыялу навучэнцамі; у канцы ўро-
ка — каб праінфармаваць навучэнцаў пра тое, 
што яны будуць рабіць на наступным уроку

Клішэ, выказ-
ванні, сказы з 
“белымі пля-
мамі” (пад-
казкі)

Настаўнік перыядычна дае навучэнцам моў-
ныя ўзоры (выказванні, падказкі), якія дапа-
магаюць фармуляваць адказ. Напрыклад: 
“Асноўнай ідэяй (прынцыпам або працэсам) 
з’яўляецца… таму што…” і г.д.

Праверка па-
мылковасці 
разумення

Настаўнік наўмысна дае навучэнцам тыповыя 
памылковыя паняцці або прадказальныя па-
мылковыя меркаванні пра нейкія ідэі, прын-
цыпы або працэс. Потым ён просіць наву-
чэнцаў выказаць сваю згоду або нязгоду са 
сказаным і растлумачыць свой пункт гледжан-
ня.

Трохмінутная 
паўза

Настаўнік дае навучэнцам трохмінутную паў-
зу, якая дае навучэнцам магчымасць абду-
маць паняцці, ідэі ўрока, звязаць іх з папярэд-
нім матэрыялам, ведамі і вопытам, а таксама 
высветліць незразумелыя моманты.
Я змяніў сваё стаўленне да…
Я даведаўся больш пра…
Я здзівіўся таму, што…
Я адчуў…
Я адносіўся да…

Міні -тэст Ацэньванне фактычных ведаў, уменняў і на-
выкаў навучэнцаў, гэта значыць, ведання кан-
крэтнай інфармацыі, пэўнага матэрыялу. Гэта 
тэсты, якія прадугледжваюць выбар з мно-
ства прапанаваных адказаў, з правільнага / 
няправільнага адказу або прадугледжваюць 
кароткі адказ

Тэст “Твой вы-
бар”. Адказы 
дазваляюць 
настаўніку вы-
значыць узро-
вень і якасць 
разумення на-
вучэнцамі вы-
вучанай тэмы

Настаўнік раздае кожнаму навучэнцу карткі з 
літарамі A, B, C, D, просіць вучняў адказаць ад-
начасова — узняць картку з правільным адка-
зам. Настаўнік абавязкова павінен прапана-
ваць вучням падумаць 10—20 секунд і толькі 
пасля гэтага даць адказ. Настаўнік абмяркоў-
вае з навучэнцамі розныя варыянты адказаў і 
просіць іх растлумачыць свой выбар

Тэст-абмерка-
ванне

Настаўнік адвольна дзеліць вучняў на малыя 
групы (па 4—5 навучэнцаў). Кожны вучань ат-
рымлівае ліст з пытаннямі тэста і ліст для адка-
заў. Навучэнцам даецца час на абмеркаванне 
пытанняў тэста ў малых групах.  Пасля абмер-
кавання яны запаўняюць ліст адказаў самас-
тойна. Балы кожнага навучэнца падлічваюцца 
асобна. Неабходна папярэдзіць навучэнцаў, 

поспех вучня
што яны могуць быць не згодны з членамі 
групы і адзначыць той адказ, які яны лічаць 
правільным. Адзінае меркаванне ў групе пры 
абмеркаванні адказу на тое ці іншае пытанне 
не патрабуецца

Дзённікі / ацэ-
начныя лісты

Дзённікі / лісты па самаацэнцы ствараюц-
ца для таго, каб настаўнік і навучэнец маглі 
даць ацэнку набытым на працягу ўрока ведам, 
уменням і навыкам, кампетэнтнасцям, а так-
сама таму, якім спосабам набыты гэтыя веды, 
уменні і навыкі, іх аб’ём. Дзённікі дапамага-
юць настаўніку атрымаць уяўленне аб узроўні 
прагрэсу навучэнца і зрабіць адпаведныя кро-
кі для паляпшэння адукацыйнага працэсу

Франталь-
нае апытанне 
згодна з тэхні-
кай задаван-
ня пытанняў 
стратэгіі АА. 
Гэта форма 
праверкі, якая 
ідзе адразу за 
прэзентацы-
яй матэрыя-
лу або за якім-
небудзь відам 
дзейнасці на 
ўроку

Настаўнік задае дадатковыя ўдакладняльныя 
пытанні: “Чаму?”, “Якім чынам?”, “Як?”:
— Як, чым… падобныя або адрозніваюцца ад… ?
— Якія характарыстыкі (часткі)… ?
— Якім чынам мы можам паказаць, праілюст-
раваць… ?
— Якая асноўная ідэя, канцэпцыя, мараль у…?
— Якім чынам… суадносіцца з… ?
— Якія ідэі, дэталі вы можаце дабавіць да… ?
— Прывядзіце прыклад па (да)… ?
— Што няправільна ў… ?
— Які вывад вы можаце зрабіць… ?
— На якое пытанне мы спрабуем адказаць… ?
— Якую праблему мы спрабуем вырашыць… ?
— Што вы прапануеце зрабіць… ?
— Што магло адбыцца, калі б… ?
— Якія крытэрыі вы выкарыстоўвалі б для 
ацэнкі… ?
— Якія доказы або пацвярджэнні вы можаце 
прывесці ў падтрымку… ?
— Як можна пацвердзіць або абвергнуць… ?
— Як гэта можна разглядаць з пункту гледжан-
ня… ?
— Якія альтэрнатывы трэба мець на ўвазе… ?
— Якія падыходы або метады можна выкарыс-
тоўваць у… ?

Практыкаван-
не на правер-
ку засваення 
новага матэ-
рыялу

Настаўнік стварае табліцу з чатырох акенцаў 
(квадратаў) з надпісамі “прадказаць”, “рас-
тлумачыць”, “абагульніць” і “ацаніць”. Пасля 
тлумачэння новага матэрыялу ён просіць на-
вучэнцаў выб раць пэўны квадрат. Пры гэтым 
настаўнік тлумачыць, што такім чынам кож-
ны навучэнец выбірае сабе заданне, якое яму 
трэба будзе выка наць па тэме, якая вывучаец-
ца. Потым, у залежнасці ад выбару квадрата, 
настаўнік дае заданне.
Напрыклад, калі навучэнцы выбралі квадрат 
“абагульніць”, настаўнік можа даць заданне 
пералічыць асноўныя ідэі з новага матэрыялу. 
Калі навучэнцы выбралі квадрат “растлумачы-
ць”, настаўнік можа задаць пытанне “Як вы ра-
зумееце вывучаны тэрмін (паняцце)?”

Унутранае і 
знешняе кола

Навучэнцы ўтвараюць два колы: унутранае і 
знешняе. Дзеці стаяць тварам адно да аднаго 
і задаюць адно аднаму пытанні па пройдзенай 
тэме. Навучэнцы са знешняга кола пераходзя-
ць і ствараюць новыя пары, працягваецца тая 
ж работа з пытаннямі

Абагульненне 
ў адным сказе

Папрасіце навучэнцаў абагульніць вывучаную 
тэму адным сказам, які адказваў бы на пытан-
ні: “хто? што? дзе? калі? чаму? і як?”

Абагульнен-
не ў адным 
слове

Настаўнік дае навучэнцам заданне выбраць 
(падабраць) слова, якое найбольш дакладна 
абагульняе тэму

Пісьмовыя 
камента-
рыі (пісьмо-
вая зваротная 
сувязь) — 
абавязко-
вы элемент 
ацэньван-
ня — прадас-
таўленне зва-
ротнай сувязі

Правяраючы пісьмовыя работы навучэн-
цаў, настаўнік робіць свае каментарыі ў адпа-
веднасці з крытэрыямі ацэнкі і ўзроўнем да-
сягнення выніку. Каментарыі павінны  быць 
зразумелымі і мець навучальны характар. 
Правяраючы пісьмовую работу, можна вылу-
чаць правільныя (цікавыя) часткі адным коле-
рам, а тыя, што патрабуюць дапрацоўкі, — ін-
шым. Каментарыі да пісьмовых работ могуць 
уключаць напаміны (што варта дабавіць), пад-
казкі або прыклады

Слоўная ацэн-
ка (вусная 
зваротная су-
вязь)

Настаўнік пахваліў навучэнца за добрае вы-
кананне практыкавання, зазначыў навучэнцу, 
што былі памылкі ў выкананні практыкаван-
ня, ён не паставіў за работу ніякай адзнакі, але 
ацаніў яе. У выніку навучэнец можа рабіць вы-
снову пра тое, што яму неабходна зрабіць для 
дасягнення больш высокіх вынікаў

Самаацэнь-
ванне

Працэс, падчас якога навучэнцы збіраюць ін-
фармацыю пра сваё навучанне, аналізуюць яе 
і робяць высновы пра свой прагрэс. Абавязко-
вая ўмова правядзення самаацэньвання — на-
яўнасць крытэрыяў ацэньвання работы, з якімі 
навучэнцы павінны быць азнаёмлены ў пачат-
ку вывучэння тэмы і да пачатку выканання ра-
боты

Дзве зоркі 
і жаданне 
(узаемаацэнь-
ванне)

Прымяняецца пры ацэньванні творчых работ 
навучэнцаў, сачыненняў, эсэ. Настаўнік пра-
пануе праверыць работу аднакласніка. Калі 
навучэнцы каменціруюць работы адно адна-
го, яны не ацэньваюць работы, а вызначаюць 
два станоўчыя моманты (дзве зоркі) і зазна-
чаюць адзін момант, які патрабуе дапрацоўкі 
(жаданне)

Алена АНАНЧЫКАВА, 
настаўнік-метадыст, настаўніца фізікі сярэдняй 

школы № 13 Жлобіна Гомельскай вобласці, 
член клуба “Крыштальны журавель”.
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